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In deze twaalfde editie van Rembrandt Fiësta ligt het accent vooral op 
de diversiteit van culturen in Almelo. Dit jaar worden groepen uit de 

diverse culturen heel nadrukkelijk gevraagd om de karakteristieke kanten 
van het land van herkomst aan het publiek te tonen, bijv. middels kleder-
drachten, gebruiksvoorwerpen of muziek en dans. 

De organisatie van Rembrandt Fiësta stelt deze presentatie van de cultuur 
als voorwaarde om ook met een hapjeskraam  te kunnen deelnemen aan het 
festival. Het aanbod van specifieke gerechten uit het land van herkomst is 
zodoende een  onderdeel van het totale cultuurplaatje, waarmee het publiek 
kan kennismaken. Rembrandt Fiësta vindt plaats op zaterdag 1 juni 2013. Het 
festival wordt om 12.00 uur geopend door wethouder Anja Timmer.  Ze wordt 
daarbij begeleid door de Molukse Tifaband Tjakadidi. 

Ook het podiumprogramma in de tent kent dit jaar een zeer 
grote verscheidenheid aan dans- en zang vanuit allerlei culturen.  
Het podiumprogramma wordt om 13.00 uur geopend met een optreden van 
KIDSGEAR Children’s Choir uit Oeganda.

Daarnaast zullen optreden:

•	 Kinderkoor van de muziekschool

•	 La	Valletta		(Italiaanse	muziek	recht	uit	het	hart)

•	 Muziek-	en	dansgroep	Apu	Inkapacha	uit	Peru

Op het buitenpodium verzorgt dansschool Latinos	Twente	uit	Almelo de 
hele middag gastoptredens. Zij verzorgen o.a. de volgende dansen en sport: 
Salsa, Argentijnse Tango, Zouk, Bachata, cha cha cha, Rueda, Flamenco, Paso-
doble, Kizomba, Samba. Ook Zumba Fitness en BBB voor verschillende doel-
groepen

Natuurlijk zijn er ook weer de vaste onderdelen, zoals 

de Rembrandtschildertjes, 

de	Pröttelmarkt (waarvoor men zich kan aanmelden bij Primera Knol aan 
het Acaciaplein), Het zal op 1 juni a.s. een gezellige drukte worden op het  
evenemententerrein aan de Rembrandtlaan. 

Voor meer informatie: volg onze website www.rembrandtfiesta.nl of
Facebook: rembrandtfiesta de kinderattracties en de info-stands. Op vrijdag-
middag 31 mei 2013 is de tent op de evenementenweide geopend voor de 
senioren. 

De bezoekers zullen kennismaken met diverse voorzieningen, die nader 
worden uitgelegd, dan wel gedemonstreerd. Natuurlijk is er ook muziek, 
alsmede een hapje en een drankje. De  doelgroep senioren uit het oostelijk 
stadsdeel wordt  voor deze middag uitgenodigd.

RembRandt Fiësta gaat haaR twaalFde editie tegemoet.

Vrijdag 31 mei 's avonds vindt 
er op de evenementweide 

een nieuw programmaonderdeel 
plaats, n.l. een vliegerdemonstratie 
en een workshop vliegers maken. In 
alle landen heeft de vlieger een ei-
gen plek in de cultuur; van China en 
Japan, Midden Oosten en de Wes-
terse landen en Afrika tot Amerika. 

We beginnen dit jaar op kleine 
schaal, maar uiteindelijk moet het 
een vast onderdeel worden van de 
programmering van Rembrandt  
Fiësta.  Van 18.00 uur tot 19.00 uur 
vliegeren met hun zelfgemaakte vlie-
ger (kinderen tot 12 jaar). Liefst be-
schilderd in de kleuren van hun vlag, 
deze kinderen krijgen hiervoor een 
Ossekopje. Scoop helpt de kinderen 
met het maken van de vliegers. 

Van 19.00 tot 20.30: demonstra-
tie snijvliegeren, vliegeraars die een 
gevecht met elkaar aangaan. Vervol-
gens komen de reuzenvliegers, zoals 
een tien meter grote tijgervlieger. 
Als uitsmijter gaan - als het enigszins 
donker is - de LEDvliegers omhoog, 
net alsof er Ufo's aan de hemel staan. 

In de grote tent worden bijzon-
dere Japanse vliegers getoond, waar 
soms een jaar knipwerk inzit. Ook 
zullen daar demo-vliegers tentoon-
gesteld worden.

VliegeRspektakel op 
RembRandt Fiësta.
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Beleid overheid Het Kabinet wil de komende jaren de huren verhogen 
en woningcorporaties een verhuurdersheffing laten betalen voortkomend 
uit het Woonakkoord. Om die verhuurdersheffing te kunnen betalen, mo-
gen	verhuurders	van	het	kabinet	de	huren	(extra)	verhogen.

Hoeveel meer huur mensen gaan betalen, hangt af van hun inkomens. Ge-
gevens over dat inkomen dienen door de Belastingdienst te worden ver-
strekt; daar tegen is veel bezwaar. Het kabinet wil met het verhogen van de 
huren ook het zogenaamde scheefwonen tegengaan. Dit zijn huurders die in 
een sociale huurwoning wonen, terwijl ze gelet op hun inkomen niet in een 
sociale huurwoning thuis horen. 

Voor woningen onder de liberalisatiegrens (huurprijs van € 681,-) gelden de 
volgende huurverhogingen:

1. Bij huishoudens met een verzamelinkomen onder € 33.614,-  per jaar  
 een maximale huurverhoging van 4 procent. 

2. Bij huishoudens met een inkomen tussen € 33.614,- en € 43.000,- per  
 jaar een maximale huurverhoging van 4,5 procent. 

3. Bij huishoudens met een inkomen boven de € 43.000,- per jaar geldt  
 een maximale huurverhoging van 6,5 procent. 

Keuzes van Beter Wonen Er wordt door Beter Wonen gekozen voor een 
inkomensafhankelijke huurverhoging volgens de richtlijnen van de Minister 
zodat de woningen goed kunnen blijven worden onderhouden. Voorts om 
ook de woningvoorraad te kunnen blijven verversen. Naast investeringen 
voor het onderhoud van de woningen, zijn de huurinkomsten ook noodzake-
lijk om leningen af te lossen en rente te betalen. 

Naast de verhuurdersheffing, die noodzaakt tot huurverhogingen, heeft 
de gemeente Almelo besloten om de rioolheffing over te hevelen van de ge-
bruikers naar de eigenaren. Voor Beter Wonen betekent dit dat hierdoor de 
totale lasten stijgen met een bedrag van ruim 1 miljoen euro. 

De meeste huurders, circa 80%, ontvangen een huurverhoging van 4%. Zie 
hierboven 1. Circa 20% van de huurders ontvangt een (hogere) huurverho-
ging. Zie hierboven 2 en 3. Ingaande 1 juli 2013.

Rol van de SHBW (Stichting Huurdersbelangen Beter Wonen) Met de 
SHBW wordt jaarlijks het voorstel Huurverhoging besproken. De SHBW heeft 
dit jaar geen positief advies uitgebracht, ook ingebrachte alternatieven waren 
niet akkoord. 

Bezwaartraject Als een huurder het niet eens is met het voorstel voor de 
huurverhoging en een bewoner heeft hiervoor een geldige reden dan is be-
zwaar mogelijk. Op de site van de Huurcommissie is hierover meer specifieke 
informatie te vinden. Voor onder meer chronisch zieken en mensen met een 
beperking komt er een aparte regeling. 

Onder Huurprijs vindt u op de site van Beter Wonen meer informatie over 
het bezwaartraject bij Beter Wonen voor de huurverhoging 2013. 

huuRVeRhoging 2013
Woensdag 24 april, een stra-

lende zonnige dag om naar 
buiten te gaan en dat deden een 
honderdtal leerlingen van een aan-
tal lagere scholen. 

Zij voetbalden met diverse de 
school vertegenwoordigende teams 
met enthousiasme en inzet tegen el-
kaar. Heel veel ouders en vrijwilligers 
die alles gladjes probeerden te laten 
verlopen en op z’n tijd als publiek 
rondom de velden stonden. Niet te 
vergeten ook de leden en kaderle-
den van o.a. Oranje Nassau, die de 
wat meer deskundige inbreng had-
den, scheidsrechters om maar eens 
wat te noemen. Fantastisch dat dit 
gebeuren van een voetbaltreffen van 
scholieren door de inbreng van de 
voetbalclubs doorgang kon vinden. 
Zoals bekend heeft de gemeente het 
schoolvoetbaltoernooi vanwege de 
bezuinigingen los gelaten, dat wil 
zeggen geen geld meer beschikbaar 
gesteld. Geweldig om nu toch de 
vele teams te zien strijden op het ON 
terrein!!!

Onder de noemer “Buurt League” 
wordt er morgen, donderdag 25 april, 
opnieuw gevoetbald, maar dan is het 
de schooljeugd van 9 tot 16 jaar. Daar 
heeft Heracles voor getekend! Als 
u deze tekst leest is ook de “Special 
Gymnastics Day” al weer geweest, het 
sportgebeuren voor alle kinderen, ou-
ders, en onderwijzend personeel van 
het speciaal onderwijs, in de IISPA op 
zondag 28 april. Bij dat event wordt 
hulp geboden door turners van de 
vereniging Bosan TON.

Wat het sporten betreft komt de 
jeugd aan zijn trekken, want er waren 
ook nog de Koningsspelen. Daartoe 
zag ik veel kinderen eveneens bij en 
in de IISPA. Toch lazen we in de krant 
dezer dagen dat de obesitas, het 
meer dan gemiddeld dik zijn, bij kin-
deren nog steeds een punt van zorg 
is. Deelname aan bovengenoemde 
sportevenementen is daartoe niet 
genoeg, maar als kennismaking met 
sport geweldig !! 

JM

spoRt, jeugdVoetbal. 
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Het wijkplatform werd op verzoek van de gemeente opgezet in 1996 
met het doel de meningen en denkbeelden van de wijkbewoners 

duidelijk te krijgen ten behoeve van het wijkwerk. Het diende te zijn  
representatief met de meningen en uitspraken richting instanties als ge-
meente, woningcorporaties en in de wijk werkzame organisaties. Eerste 
voorzitter van het uit drie personen bestaande bestuur werd de  
heer J. van Selm. We zijn inmiddels 17 jaar verder !!

Inmiddels is het bestuur, dat de wijkplatformbijeenkomsten vier keer per 
jaar organiseert, samengesteld uit vertegenwoordigers van de verschillende 
commissies en werkgroepen, die zich inzetten voor de wijkbewoners, dat zijn 
er op dit moment totaal 11 personen. Die samenstelling kwam tot stand door 
individuele gesprekken en of door de wens van mensen om mee te praten en 
mee te doen vanuit een werkgroep of commissie. Het huidige wijkplatform-
bestuur heeft zich het afgelopen half jaar gebogen over de wens een grotere 
invloed van de wijkbewoners op dat wijkplatformbestuur mogelijk te maken. 
De conclusie is dat een verenigingsvorm het meest democratisch is; dat idee 
willen we 5 juni graag aan u ter besluit voorleggen. Veel tijd is er gestoken in 
het uitdokteren van toepasbare statuten. We menen daar redelijk in te zijn 
geslaagd. De uitkomst van dat voorbereidende werk is op 5 juni ter beoorde-
ling aan de aanwezigen op de wijkplatformbijeenkomst. Statuten beschrijven 
de procedures voor het kiezen van leden van het bestuur om maar één van de 
hoofdpunten te noemen. Dat betekent meer invloed voor u, bewoners van de 
Ossenkoppelerhoek, Beeklust en Groeneveld. We zullen zorgen dat er 5 juni 
een aantal exemplaren van de statuten beschikbaar zijn. Om er echt goed 
kennis van te nemen en te krijgen bieden we aan ruim voorafgaand aan 5 juni 
die statuten digitaal beschikbaar te hebben voor een ieder die dat wil. Neem 
daartoe aub contact op met ondergetekende  joop_ingrid@hotmail.com 

JM

het wijkplatFoRm, een nieuw jasje. 

Al vanaf juni 2011 mogen wij 
onderdeel zijn van deze 

mooie wijk. Hoog tijd dus dat wij 
ons eens even voorstellen! Wij zijn 
Het Ontmoetingscentrum De Titus 
Brandsmahof. Het Ontmoetings-
centrum is een plek waar, u raadt 
het al, ontmoeting tot stand komt. 
Wij organiseren diverse activiteiten 
die voor iedereen toegankelijk zijn. 
Denk bijvoorbeeld aan een 
filmmiddag, een optreden, een 
bloemschikworkshop, een verwen-
ochtend, of een schilderatelier. Ons 
activiteitenprogramma is maande-
lijks te vinden op de wijkwebsite: 
ossenkoppelerhoek.isonzewijk.nl 

Iedere doordeweekse dag is er 
een inloopochtend, van 10.00 uur tot 
11.30 uur. Bij de inloopochtend kunt 
u, onder het genot van een kopje 
koffie of thee gezellig kletsen met el-

aangenaam kennis te maken

Het Ontmoetingscentrum de Titus 
Brandsmahof
Titus Brandsmahof 3, 7606 SB Almelo 
Buurtwerkers.tbh@carintreggeland.nl  
0546-745133

kaar of meedoen met diverse spelen. 
Bent u een kaartliefhebber, dan kunt 
u aansluiten bij de kaarttafel. Houdt 
u van een potje rummikub, dan kan 
dat natuurlijk ook bij ons. Kom gerust 
eens een keertje binnen wandelen 
voor een gezellig praatje of schuif 
gezellig aan bij een spel! 

Wij zien u graag!

Benieuwd wat wij nog meer kun-
nen betekenen voor u in de wijk? 
Wees nieuwsgierig, kom binnen en 
bekijk! En hebt u nou zelf een goed 
idee voor een activiteit? Laat het ons 
weten! Samen kunnen we kijken naar 
de mogelijkheden. Hopelijk tot gauw 
bij de Titus Brandsmahof! 

Eindelijk is dan een einde
gekomen aan onze winter-

slaap, de fietsen worden weer 
schoongemaakt en de auto's krij-
gen	 een	 extra	wasbeurt.	 Het	weer	
heeft ons de afgelopen tijd een 
beetje in de steek gelaten, maar nu 
komen de verlate lentekriebels in 
alle hevigheid los. Op de markt en 
op het van Goghplein zijn de terras-
jes weer bezet. Tussen het gras in 
de parken steken de sneeuwklokjes 
en krokussen hun kopjes omhoog 
want zij hunkeren ook naar zon.

Met een beetje mooi weer komt 
de energie in ons weer naar buiten 
en gaan wij weer bezig. Een bezoek 
aan een tuincentrum of hobbymarkt 
helpt om de tuin of balkon weer een 
vrolijk aanzien te geven. De dikke ves-
ten, sjaals en handschoenen worden 
verbannen naar zolder of kast. Wel is 
het in deze economische crisis, euro-
crisis, bankencrisis dat het individu 
overal voorop staat en het algemeen 
belang is ondergesneeuwd. Het lijkt 
wel alsof we uit angst om te verlie-
zen wat we hebben opgebouwd, een 
ander maar weinig gunnen, want wij 
zijn bezig met ik, ik en ik. Je moet 
steeds op je hoede zijn, dat weet je 
en dat accepteer je. Ik ben zelf verre 
van een heilige dat moet ik toegeven, 
daarom is dit voorjaar een ijkpunt 
voor mezelf in het hectische bestaan. 
Oppassen dat ik niemand beledig of 
heilige huisjes intrap houdt mij be-
zig. Anderzijds blij zijn voor een an-
der, iemand helpen of advies geven 
want de leeftijd en levenservaring 
telt mee. Soms maken kleine geba-
ren of een groet een groot verschil 
en geeft je dat voorjaarsgevoel on-
der de eerste warme zonnestralen.  
    G.J.T.

VooRjaaR 2013
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VeRslag wijkplatFoRm ossenkoppeleRhoek,  
beeklust en gRoeneVeld Van 6 maaRt 2013 

Wegens verbouwing van ons 
wijkcentrum t'Veurbrook 

zijn wij vanavond te gast in het ge-
bouw van de Molukse gemeen-
schap Akar- Bahar.

De vice- voorzitter Nico van der 
Vliet vervangt Joop Martens die door 
ziekte afwezig is, de aanwezigen ho-
pen op een spoedig herstel. De voor-
zitter heet de aanwezigen van harte 
welkom en met een bijzonder woord 
van welkom aan de gastspreker de 
heer Van Herdem, en aan de wijkwet-
houder mevr. Anja Timmer en Jan 
Aaldenberg.

Het verslag van de wijkplatform 
bijeenkomst van 12 december 2012 
wordt zonder opmerkingen goedge-
keurd, met dank aan de notulist.

-De heer Van Herdem, scheids-
rechter in het amateurvoetbal, 
schetst een beeld van de huidige  
negatieve berichtgeving van toe-
standen op de velden. Gelukkig zijn 
er ook nog voldoende goede en leu-
ke momenten en een goede sfeer bij 
de sportwedstrijden.

Dat het toch uit de hand kan lo-
pen hebben wij kunnen zien bij een 
voetbalwedstrijd van twee amateur-
clubs in Amsterdam. Vaak zijn het 
niet de sporters die voor een incident 
zorgen maar familie en toeschou-
wers zijn de schuldige. Een ieder die 
aan sportwedstrijden meedoet wil 
winnen, ongeacht welke sport je be-
oefent.

De onregelmatigheden die op het 
veld veelvuldig te zien zijn ontstaan 
vaak door een slecht voorbeeld van 
de ouders. Sporten is niet alleen in-
spanning maar ook discipline en het 
hebben van respect voor elkander, 
Vooral de wijze hoe scheidsrechter 
en coach een overtreding benaderen 
is van groot belang voor de vaak ge-
emotioneerde sporter. Het thuis be-
spreekbaar maken van een overtre-
ding of fout kan leiden tot een betere 

verstandhouding. Bij wedstrijden op 
de televisie wordt dikwijls met groot 
misbaar en verbaal uiting gegeven 
over de ontstane situatie. Misschien 
speelt hier het grote geld een grote 
rol, maar dat zijn geen amateurs.

De afgevaardigden van voetbal-
vereniging Almelo zijn bezig om alle 
sporters voorafgaand aan de wed-
strijd elkander een hand te laten 
geven, ook een vorm van respect en 
fatsoen. Mevr. Visser zegt dat in Scan-
dinavië op scholen en sportclubs 
huisregels worden ingevoerd en het 
blijkt resultaat te hebben. De voor-
zitter bedankt de heer Van Herdem 
voor zijn verhaal.

•	 De wijkwaardebonnen waren 
een groot succes voor de wijk Zuid-
West. Er waren 4 rondes en 49 aan-
vragen en er werden 30 aanvragen 
toegekend, De heer Jan Aalden-
berg, voorzitter van de regiegroep 
geeft een overzicht van de aanvra-
gen;

•	 Opheffen van parkeerprobleem 
Willem Kloosstraat.

•	 Beamer voor wijkcentrum Veurbrook.

•	 Rembrandt Fiësta, dansgroep 
Preston	en	Rembrandt	schildertjes,	
met dank aan Gerda Kleinburink.

•	 Jubileum uitgave 35 jaar 
bestaan wijkkrant de Veurbode.

•	 Nieuwe stoelen voor activitei-
tengroep Beeklustpark

•	 Jubileum 60 jaar Molukse 
gemeenschap Ossenkoppelerhoek

•	 Aanschaf en plaatsing van AED 
apparaten

•	 Diverse aanpassingen aan straat 
interieur en groen.

Door dit prachtige project kon-
den veel gekoesterde wensen wor-

den vervuld. Helaas is het geld op, 
maar de resultaten zullen nog lang 
zichtbaar blijven.

Na de pauze geeft onze wijkwet-
houder Anja Timmer antwoord op 
vragen uit de vergadering. Zij me-
moreert aan het project Gezond Ont-
bijt in de Gele Bus en de vrijwilligers 
avond voor Zuid-West en spreekt de 
hoop uit dat de activiteiten in het 
Veurbrook spoedig weer kunnen be-
ginnen. De komst van bouwmarkt 
Hornbach gaat door en de voorbe-
reidingen zijn reeds begonnen. Er 
zullen wel aanpassingen nodig zijn 
om de verkeersstroom in goede ba-
nen te leiden. De heren Veldscho-
ten en Nijmeyer van de gemeente 
Almelo geven op een groot scherm 
uitleg hoe het wordt aangepakt. Er 
zal een aparte fietsroute worden 
aangelegd. Verder beantwoorden de 
heren de vragen welke door de be-
zoekers worden gesteld, vooral de 
bereikbaarheid van de wijk en de 30 
km zone gaf aanleiding voor de vele 
vragen.

Rondvraag; Willem Kruithof 
vraagt nog vrijwilligers voor de Rem-
brandt Fiësta op 1 juni, vrijdagmid-
dag 31 mei zal een activiteit voor 
senioren worden georganiseerd.

Redactielid Gerrit Tijhof deelt 
mede dat het voorgenomen samen-
gaan van de wijkkrant Spreekkwar-
tier en de Veurbode niet doorgaat. 
Het behouden van de eigen identi-
teit en de kostenverdeling waren een 
struikelpunt. De beide redacties blij-
ven praten en je weet maar nooit.



Thema

Uitnodiging!
Om deel te nemen aan het Wijkplatform 5 juni 2013 om 19.30 uur  

In	het	atrium	van	het	wooncomplex	Beekrede	aan	de	Rombout	Verhulstlaan.

“Milieu”
Over dit thema zullen korte inleidingen worden gegeven door vertegenwoordigers 

van zo mogelijk de Gemeente, Beter Wonen, COGAS, Twente Milieu, het Waterschap 
en de Groenderij. Er zal uitleg worden gegeven over specifieke punten van beleid 
en de rol, de taak en misschien ook de verplichting van de burger/wijkbewoner.

Verder wordt een voorstel aan u voorgelegd om het wijkplatform om 
te zetten in een vereniging. Daartoe zijn er conceptstatuten beschik-

baar. Vraag ze op bij jbijker48@gmail.com en beslis mee op 5 juni.

Secretariaat:
Bernard Blommersstraat 9 7606, HH Almelo,

E-mail: jbijker48@gmail.com
Dhr. J. Bijker

Er is woensdag 5 juni een uitgebreide agenda beschikbaar!! 
U bent van harte welkom, we zien u graag !! Hans Bijker

Openingstijden
Ma t/m Vr
Zaterdag

 
10.00 tot 18.00
10.00 tot 17.00

WINKELEN?
Frederik van Eedenstraat 1a
7606 BH Almelo
www.kringloopalmelo.nl   
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Donderdag 18 april deed de 
rechtbank uitspraak in het 

kortgeding dat de Stichting Jeugd 
en Wijkwerk Beeklust-Ossenkoppe-
lerhoek en Beeklust, kortweg  
bestuur Veurbrook, had aange-
spannen tegen de gemeente.

 In dit artikel geen hoera, geen ap-
plaus. Wel even een aantal zaken op 
de rij. Sedert 2010 en wellicht al lan-
ger laat het bestuur van ’t Veurbrook 
zich juridisch bijstaan, of dat nodig 
was kan ik niet beoordelen. Wat ik 
wel kan beoordelen en uit eigen er-
varing meedelen is dat er de afgelo-
pen jaren door individuele leden van 
het bestuur van het Veurbrook heel 
veel tijd in het Veurbrook is gestoken, 
daar is ook zeker waardering voor. 

Maar ook, dat door de wisselende 
stemmingen, wisselende opvattin-
gen en wisselende opdrachten ver-
schillende vrijwilligers zijn geschof-
feerd en daarom verdwenen. Sterker 
nog hele groepen hebben om die 
reden zich van het wijkcentrum af-
gekeerd en hebben elders een on-
derkomen gezocht en gevonden. De 
mogelijkheid om draagvlak te creë-
ren door op een wijkplatform enige 
uitleg te geven over plannen en of 
activiteiten is de afgelopen ruim twee 
jaar niet benut. De problematiek van 
het beheer van een wijkcentrum is al 
heel veel jaren een zorg van de ge-
meente. Een zorg, die met name de 
laatste jaren steeds nijpender werd 
vanwege de open end financiering, 
reden dat eens en voor altijd goed 
te willen regelen. Daartoe zijn er in 
2011 en 2012 vele bijeenkomsten 

ten stadhuize geweest met overleg 
tussen het bestuur Veurbrook en de 
wethouder en haar ambtelijke staf. 
Dan was er een voorstel, waarop 
het bestuur ter vergadering ja zei en 
dan toch weer een paar dagen later 
een maar. Die “maar” was o.a. dat de 
gemeente eventuele tekorten zou 
blijven betalen. Uiteindelijk is er een 
breed overleg geweest inzake ex-
ploitatie en beheer, dat gold inclusief 
het Nieuwstraatkwartier met de ac-
commodatie aan de Goossenmaat. 
Dat overleg vond plaats op 24 mei 
2012 onder voorzitterschap van toen 
nog in functie zijnde wijkwethouder 
Schouten. Er is 24 mei vastgesteld 
dat het bestuur Veurbrook geen 
draagvlak heeft voor een verant-
woordelijkheid voor zowel exploita-
tie als beheer. Toen heeft uiteindelijk 
vervolgens het College van B&W be-
sloten om de vergunning per augus-
tus 2013 in te trekken. 

Er zijn vanuit het bestuur Veur-
brook geregeld berichten in de krant 
verschenen rondom hun standpunt 
de kwestie te willen voorleggen 
aan de rechter. De laatste regels half 
maart waren ook de reden van het 
stukje tekst in de Twentse Courant Tu-
bantia van 26 maart jongstleden van 
mijn hand. Ik meende er goed aan te 
doen de door de juridisch adviseur 
bij herhaling gebruikte terminologie 
dat er brede steun voor het beleid 
van het Veurbrookbestuur bestond, 
enigszins te temperen. In principe is 
de situatie nu zo dat het huidige be-
stuur Veurbrook nog kan beschikken 
over het gedeelte wijkcentrum dat 
een dezer dagen zal zijn afgebouwd 
en wel tot 1 augustus. Het deel dat 
nog in de steigers staat zal op een  
later tijdstip gereed komen. 

Het laatste woord in dezen is voor 
wethouder Kuik, die al half 2012 
aangaf dat zodra de situatie zou 
zijn opgeklaard zij het initiatief zou  
nemen om mensen bijeen te bren-
gen die mogelijk nieuwe lijnen kun-
nen uitzetten voor de activiteiten in 
het wijkcentrum. Dat wachten wij nu 
af. 

JM

het VeuRbRook 

Als u het internet op gaat ziet u 
boven in beeld een adresbalk 

meestal beginnend met http en/of 
www daar typt u dit adres http://os-
senkoppelerhoek.isonzewijk.nl in 
die adresbalk, dan ziet u de startpa-
gina van deze webpagina.

Verder wijst het zich eigenlijk van-
zelf  u leest in de blauwe balk de on-
derwerpen van de site. Als u met uw 
muis op één van deze onderwerpen 
klikt bijvoorbeeld Actueel dan krijgt 
u een pagina met de laatste nieuw-
tjes, lijkt u een thema interessant dan 
kunt u wederom met uw muis op het 
thema klikken en opent zich de ver-
dere informatie over dat thema. 

Om terug te keren naar de start 
pagina klikt u rechtsboven in de 
grijze balk op Home. Nu kunt u 
weer verder surfen. Onder de tekst 
Agenda die u wederom met uw  muis 
aan kunt klikken staat de agenda van 
wat er allemaal te doen is in uw wijk. 
Door op de pijltjes links of rechts te 
klikken gaat u naar de vorige of vol-
gende maand. 

Door op een activiteit in de agen-
da te klikken ziet u rechts in de balk 
de informatie die er beschikbaar is 
bij die activiteit. Terug naar de start-
pagina is wederom rechtsboven  in 
de grijze balk op Home klikken. Dan 
ziet u in de blauwe balk nog de tekst 
Wijkgids, hier staan allerlei informa-
ties van instanties en verenigingen 
in uw wijk (waaronder ook deze wijk-
krant De Veurbode digitaal), opge-
deeld in verschillende categorieën. 

De actueelste artikelen zijn ook 
op de startpagina rechtstreeks aan 
te klikken in het zwarte vlak, dit geld 
ook voor de wijkgids in het groene 
vlak staan daar de recentste infor-
maties over diverse verenigingen en 
stichtingen. Ik hoop dat ik u een klein 
beetje op weg heb kunnen helpen, 
maar mocht u er na deze uitleg nog 
niet uitkomen dan mag u mij altijd 
bellen of zodra het wijkgebouw klaar 
is en ik daar 1 x per week bereikbaar 
ben mag u mij altijd daar bezoeken 
voor verdere uitleg.

hoe bezoek ik de webpagina Van de ossenkoppeleRhoek? (1)

Helma Weinreder  
06 - 39 88 13 95



Je eerste 
eigen thuis

maken

Je eerste eigen huis is een mijlpaal. Bij STJA 
kun je leuke woningen huren. Een mooi 
appartement of bovenwoning in een prettige 
wijk. Of een huis in de gezellige en levendige 
binnenstad. En niet te duur. Je wilt immers 
meer dan wonen alleen. Uitgaan bijvoorbeeld. 
Voor ons staat voorop dat je je thuis voelt. 
Overal in Almelo.

Bel (0546) 87 58 00 of kijk op www.stja.nl

Fashion
trends...

Vincent van Goghplein 23-25, Almelo           shoeby.nl

...de allermooiste items voor dames,
heren en kids vind je bij Shoeby!www.hairstudioBonn.nl

Vincent van Goghplein 62
7606 HR Almelo, Telefoon 0546 - 81 38 69

www.hoorenmore.nl

U kunt een gratis en geheel vrijblijvende hoortest bij ons laten doen. 

Wacht niet langer.  Bel vandaag nog voor een afspraak bij U thuis, of in onze audiciensruimte.

D  oe de gratis
  hoortest

Hoortoestellen bij  Hoor & More

Govert Flinckstraat 10
7606 AJ  Almelo
0546-531066 / 06-21915605
info@hoorenmore.nl            KvK : 08167885
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Het is u als bewoner van onze wijk vast niet ontgaan dat de bouw 
van	 de	 huizen	 van	 het	 complex	 Rembrandthof,	 naast	 de	 Elisa-

kerk, is gestart. Wethouder Andela heeft daartoe op 8 april de eerste 
plaat gelegd. 

Dat klinkt wat cryptisch, maar het leggen van stenen was nog lang niet 
aan de orde, dus de eerste steen ook niet; het werd de eerste betonplaat. 
Er wordt met een prefab systeem gewerkt en die voorgebakken elemen-
ten worden in een reuze tempo naast en op elkaar gelegd. De contouren 
van een straatje met aan twee zijden woningen, inmiddels met de eerste 
verdieping, tekent zich al af. Ja, de echte stenen worden al klaar gezet voor 
de metselaars en dus wordt de buitenkant van de woning met rode steen 
binnenkort ook vlot zichtbaar. 

Het gaat echt met een razend tempo met inmiddels twee grote kra-
nen, die het materiaal op de goede plek laten zakken. Wie de gelukkigen 
zijn die daar komen te 
wonen is mij onbekend, 
maar zo te zien wordt 
het een leuk buurtje. 
Bent u ook zo benieuwd 
hoe de Rembrandthof er 
uit ziet als u de volgende 
Veurbode in de handen 
krijgt? Dan zijn we al 
eind augustus, tot dan. 

JM

nieuwbouw RembRandthoF

De Vrijwillige Ouderen Advi-
seurs	 (VOA)	 in	 Almelo	 hou-

den nu ook spreekuur.

Vanaf maandag 6 maart kan iede-
re oudere maar ook andere belang-
stellenden die zitten met een vraag 
over de sociale zekerheid bij hen 
terecht voor informatie en advies.  
Tussen 10.00 en 12.00 uur kan dat bij  
Almelo Sociaal in wijkcentrum de 
Kolk aan de Bornerbroeksestraat 19. 
Telefoonnumer 0546-456909 of ge-
woon even binnen lopen tijdens het 
inloopspreekuur. 

De gemeente verwacht steeds 
meer een eigen inzet van de burger. 
Mensen moeten eerst proberen een 
oplossing in eigen omgeving te vin-
den. Maar wie is er bekend met allerlei 
regelingen zoals de WMO of de AWBZ 
en de PGB, hoe moet ik aanvragen en 
wanneer kan ik beroep aantekenen 
als ik het met de beslissing niet eens 
ben. Of de vraag wanneer ik eenzaam 
ben, hoe kan ik dat oplossen? Voorzie-
ningen die onder de WMO vallen zijn 
o.a. hulp bij het huishouden; aanpas-
singen in woningen; vervoersvoorzie-
ningen in de regio en lokaal, o.a. een 
scootmobiel; gehandicapten parkeer-
kaart; ondersteuning aan vrijwilligers 
en mantelzorgers; hulpmiddelen b.v. 
rolstoel; maaltijdverzorging enz. Ook 
de vraag welke voorzieningen vallen 
onder de AWBZ, algemene Wet Bij-
zondere Ziektekosten. De gemeente 
biedt normaal zorg in nature maar 
ook kunt u er zelf voor zorgen via de 
PGB er zijn dus verschillende moge-
lijkheden. Ook tips voor het gesprek 
met de WMO consulent zijn belang-
rijk. De Vrijwillige Ouderen Adviseur 
van de Cosbo helpt u daarbij graag, u 
hoeft geen lid van de ouderenbond te 
zijn. Meteen een afspraak maken voor 
bezoek aan huis nr. 06-52660249. Er 
zijn vele vragen maak gebruik van dit 
gratis advies. De adviseurs staan voor 
u klaar en helpen u graag. 

Ria Westendorp en  
Theo Vleerbos, coördinatoren 

Voa's houden nu 
ook spReekuuR
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Petitie ondertekend door ver-
schillende beroepsverenigin-

gen om de keuzevrijheid in de zorg 
te behouden. Kabinet wil keuzevrij-
heid patiënten inperken!

Momenteel behandelt de Tweede 
Kamer een voorstel van de minister 
van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport om artikel 13 van de Zorgver-
zekeringswet aan te passen. Deze 
aanpassing maakt het mogelijk dat 
zorgverzekeraars geen vergoeding 
meer hoeven te betalen aan pati-
enten die kiezen voor een zorgver-
lener die geen afspraken heeft met 
de zorgverzekeraar. Dit betekent fei-
telijk dat er voor de patiënten geen 
vrije keuze van behandelaar meer is 
in de basisverzekering. Bovendien 
heeft dit kabinet aangegeven in het 
regeerakkoord dat zij artikel 13 uit de 
Zorgverzekeringswet wil schrappen. 
Hierdoor komt de keuze voor zorg-
aanbieder volledig bij de zorgverze-
keraar te liggen.

Minister Schippers denkt dat de 
verzekeraars goede zorg kunnen in-
kopen tegen een scherpe prijs. Maar 
is dat wat de patiënt wil en is het de 
goede zorg voor de patiënt? Patiën-
ten kiezen hun zorgverlener in de 
eerste lijn juist op basis van vertrou-
wen en nabijheid. Wat is erop tegen 
dat de patiënt zelf deze keuze maakt? 

Dat hoeft de verzekeraar toch niet 
voor hem te doen?

Wij: Ouders, patiënten, tandartsen, 
mondhygiënisten, psychologen en 
fysiotherapeuten.

Constateren: Dat dit kabinet de 
keuzevrijheid van patiënten wil in-
perken en de macht van zorgver-
zekeraars vergroot door artikel 13 
van de Zorgverzekeringswet aan te 
passen. Bovendien geeft dit kabinet 
geen duidelijkheid over het voorne-
men om artikel 13 uit de Zorgverze-
keringswet te schrappen.

En verzoeken: De leden van de 
Tweede Kamer om niet in te stem-
men met een aanpassing van artikel 
13 van de Zorgverzekeringswet en 
de regering te vragen om af te zien 
van het schrappen van artikel 13 uit 
de Zorgverzekeringswet. Alleen zó 
blijft het recht van patiënten om een 
zorgverlener te kiezen in hun nabij-
heid waarop zij vertrouwen !! 

Hoe denkt u hierover, geachte lezer??

JM

pleidooi VooR keuzeVRijheid in de zoRg

Beter Wonen bouwt door in
Almelo. Beter Wonen is ge-

start met de bouw van 30 duurza-
me, grondgebonden woningen aan 
de Rombout Verhulstlaan. 

wonen aan de aa
Met deze nieuwe woningen 

zorgen we voor een aantrekkelijk 
en divers woningaanbod in de wijk. 
Ondanks de beperkingen die het 
nieuwe Regeerakkoord oplegt aan 
corporaties gaat Beter Wonen door 
met vernieuwen van haar woning-
voorraad. 

Levensloopbestendig	en	betaalbaar

Beter Wonen bouwt 20 eenge-
zinswoningen en 10 levensloop-
bestendige woningen. “Met de 
levensloopbestendige woning bie-
den we onze huurders een nieuw 
product,” aldus Corine Steffens, 
wijkregisseur, “namelijk een wo-
ning die aan te passen is aan de 

levensfase waarin je verkeert.” Het 
slaapgedeelte bevindt zich boven 
maar is ook realiseerbaar op de be-
gane grond, evenals de badkamer. 
Een flexibele woning dus die ge-
schikt is voor meerdere doelgroe-
pen. Hiermee speelt Beter Wonen 
in op het nieuwe zorgbeleid, dat 
ervan uitgaat dat bewoners zo lang 
mogelijk thuis blijven wonen en 
daar hun zorg ontvangen. 

Wonen aan de Aa

Door de eerdere bouw van 73 se-
niorenappartementen (2011–2012) 
en deze nieuwe grondgebonden 
woningen ontstaat er aan de Rom-
bout Verhulstlaan een aantrekkelijke 
en gevarieerde woonomgeving. U 
kunt wonen aan de Almelose Aa 
nabij de Westelijke groene long van 
Almelo, met op loopafstand voorzie-
ningen op het gebied van zorg in de 
Titus Brandsmahof en winkels op het 
Vincent van Goghplein.

Een woning huren

De woningen hebben een huur-
prijs tussen de € 611,- en de € 677,- en 
liggen daarmee onder de maximale 
grens voor huurtoeslag. ‘Er hebben 
zich inmiddels als 40 mensen gemeld 
die in aanmerking willen komen voor 
een woning. Er werd zelfs gevraagd 
of we niet nog meer woningen gaan 
bouwen.’ 

Eind 2013 hopen we de eerste 
sleutels aan de huurders te over-
handigen. Voor meer informatie 
over de woningen kunt u terecht op  
www.beterwonen.nl. 
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Persbericht, Almelo/Coevorden, 25 april 2013 

Provincies besluiten positief over instelling nieuw waterschap  
Groen licht voor fusie waterschap Vechtstromen

Waterschap Vechtstromen komt er. De drie betrokken provincies 
Drenthe, Gelderland en Overijssel hebben als bevoegd gezag in-

gestemd met de fusie van Regge en Dinkel en Velt en Vecht en de instelling 
van waterschap Vechtstromen per 1 januari 2014. De waterschappen rea-
geren enthousiast. Stefan Kuks, watergraaf van Regge en Dinkel:”We heb-
ben met elkaar een hele duidelijke en ambitieuze visie op waterbeheer en 
die kunnen we nu gaan waarmaken”. Albertine van Vliet, dijkgraaf van Velt 
en Vecht beaamt: “Beide organisaties staan al volledig in de fusiestand, het 
is heel fijn dat we nu echt door kunnen”. 

Waterschap Vechtstromen verzorgt vanaf 2014 het waterbeheer in Twente, 
Noordoost Overijssel en Zuidoost Drenthe, een gebied met een oppervlakte 
van circa 225.000 ha en 23 inliggende gemeenten. Vechtstromen beheert het 
water van 3700 km rivieren, sloten en andere watergangen en zuivert op 26 
rioolwaterzuiveringsinstallaties het afvalwater van circa 800.000 inwoners. 
Waterschap Vechtstromen werkt vanuit twee kantoren, in Coevorden en Al-
melo, en verschillende regio- of buitenlocaties. Het bestuur zetelt in Almelo.

Verkiezingen

Het algemeen bestuur van waterschap vechtstromen bestaat straks uit 27 
zetels. Daarvan zijn 7 zetels gereserveerd (‘geborgd’) voor fracties vanuit land-
bouw, natuurorganisaties en bedrijven en worden 20 zetels via algemene wa-
terschapsverkiezingen verdeeld. De verkiezingen voor waterschap Vechtstro-
men vinden dit najaar, vervroegd, plaats. Vechtstromen doet vervolgens niet 
mee met de eerstvolgende landelijke waterschapsverkiezingen die voorzien 
zijn voor 2015. Het eerste algemeen bestuur heeft daarmee een verlengde 
zittingstermijn, van 2014 tot 2019. 

Vechtstromen

De naam van het nieuwe waterschap is afgeleid van het stroomgebied dat 
door het waterschap wordt verzorgd, en vernoemd naar de grootste rivier 
in het beheergebied: de Overijsselse Vecht. De Regge en de Dinkel monden 
beiden uit in de Vecht en de Regge, de Dinkel en de Vecht vormen samen één 
logisch en samenhangend systeem. Door de fusie komt het beheer daarvan 
ook in één organisatie te liggen. Het kan daarmee beter, effectiever en doel-
matiger plaats vinden. Met de fusie wordt een structurele besparing van circa 
11 miljoen per jaar gerealiseerd.

Verbinden

Waterschap Vechtstromen wil graag op een sterk verbindende wijze vorm 
geven aan waterbeheer. Intensief samenwerken met omgeving en alle be-
trokken partners, samen de agenda bepalen, doelen van en met elkaar ver-
binden en gezamenlijk aan de realisatie van maatschappelijke opgaven wer-
ken. Vechtstromen combineert daarbij een grote bestuurlijke slagkracht met 
een stevige lokale en regionale binding.

Betaalbaar

Waterschap Vechtstromen is een 
sterkere organisatie die nog beter in 
staat is om op innovatieve en kwali-
tatief hoogwaardige wijze het wa-
terbeheer te verzorgen. Rekening 
houdend met de klimaatopgaven 
waarmee we geconfronteerd wor-
den en tegen betaalbare tarieven, nu 
én in de toekomst.

Week 22:
01 Juni Het Rembrandt Fiësta Feest:

Wie: Alle kinderen uit de Ossenkoppe-
lerhoek en het Nieuwstraatkwartier  
Waar: Op het Rembrandtveld.
Wat: Tijdens het Rembrandt  Fiësta 
feest staan we met de gele Ame-
rikaanse schoolbus op het Rem-
brandtveld, waar van alles te doen is.

Bij de bus kun je:

•	poffertjes	eten

•	hebben	we	pannenkoeken

•	je	kunt	van	alles	lezen	over	
het ossenkopjesproject 

•	en…..	we	hebben	een	vragen-
formulier die je kunt invullen

- goed ingevuld = Ossenkopje

Week 24
12 Juni 2011 Waterdiertjes zoeken:

Wie: Kinderen van 7 jaar en ouder.
Waar: omgeving bij het Wa-
terschap en het Beeklustpark 
Wat: Van 14.45 – 16.45 uur gaan de 
kinderen waterdiertjes zoeken langs 
de waterkant

Opgeven: telefoon 0546-860120 of 
via marykekwant@home.nl 

Meedoen = Ossenkopje

KIJK	ELKE	DAG	OP:	 
http://Ossenkoppelerhoek

actiViteiten in de wijk



Carintreggeland bij u in de buurt voor:
In uw buurt voelt u zich thuis. Tussen de mensen die u kent, met alles 
bij de hand om prettig te kunnen leven. Kunt u daar – tijdelijk - wat 
hulp bij gebruiken, dan zijn wij er. Of u nou thuiszorg, dagvoorziening,  
thuisbegeleiding of verpleeghuiszorg nodig hebt: wij regelen het.  
Dichtbij u, samen met anderen. Zo kunt u gewoon lekker op uw plek 
blijven. Dát is onze kijk op prettig wonen in een wijk. 
 
Carintreggeland bij u in de buurt voor: 
•	 Huishoudelijke hulp
•	 Thuiszorg 
•	 Dagverzorging  
•	 Dagbehandeling  
•	 Thuisbegeleiding 
•	 Personenalarmering
•	 Verzorgingshuiszorg
•	 Verpleeghuiszorg   
•	 IDA (Interculturele dienstverlening)

Wilt u meer weten? 
Bel met 088 367 70 00 (lokaal tarief). 
Alle informatie is te vinden op www.carintreggeland.nl
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Voorjaar 2012 werd in de gemeenteraad het budget voor de wijkkranten 
afgeschaft. De reden was natuurlijk de noodzak te bezuinigen. Meer-

dere wijkkrantredacties hebben met argumenten die bezuiniging, dat schrap-
pen van het budget, bestreden richting gemeenteraad. 

Ook uw redactie heeft met de argumenten dat niet iedereen in deze wijk 
over een computer beschikt dan wel daar met kennis en kunde mee om 
kan gaan, gepleit voor behoud van gelden voor de papieren wijkkrant. Het  
resultaat van dat protest met argumenten was dat de mogelijkheid van 
een gemeentelijke bijdrage open bleef, maar dan uit een ander potje. In-
middels is ons aangezegd dat het wellicht voor het jaar 2014 definitief niet 
meer mogelijk zal zijn een gemeentelijke bijdrage te krijgen, dat zal onher-
roepelijk het definitieve einde betekenen van onze Veurbode. We beraden 
ons op welke stappen we nog kunnen zetten, respectievelijk kunnen maken 
om het einde van het medium wijkkrant te voorkomen. Het zou dus maar 
zo kunnen dat 2014 de 39ste jaargang tevens de laatste jaargang wordt.  
Maar….	u	hoort	nog	van	ons	!!		

JM

de VeuRbode en hoe gaat dat nu VeRdeR. 
Week 22
Donderdag 30 mei: 
Moestuinproject 7-9 jaar 14:30-16:00 
uur 
Jongensclub 15:45-17:00 
uur/ laatste club!

Week 23
Maandag 3 juni: Kinderclub 14:30-
16:00 uur/Laatste club, Superaf-
sluiting! 
Schoffeluurtje moestuin-
project: 16:15-17:15 uur

Dinsdag 4 juni: Meidenclub 
14:30-16:00 uur/ Laatste 
club, taartenworkshop.

Woensdag 5 juni:  
Tienerinloop 15:00-17:00 uur

Donderdag 6 juni: Moestuin-
project 7-9 jaar 14:30-16:00 uur

Week 24
Maandag 10 juni: Schoffeluurtje 
moestuinproject: 16:15-17:15 uur

Woensdag 12 juni:
Tienerinloop 15:00-17:00 uur

Donderdag 13 juni: Moestuin-
project 7-9 jaar 14:30-16:00 uur

Week 25
Maandag 17 juni: Schoffeluurtje 
moestuinproject: 15-16 uur

Woensdag 19 juni:
Tienerinloop 15:00-17:00 uur

Donderdag 20 juni: Moestuin-
project 7-9 jaar 14:30-16:00 uur

Week 26
Maandag 24 juni: Schoffeluurtje 
moestuinproject 15-16 uur

Woensdag 26 juni:
laatste Tienerinloop 15:00-17:00 uur

Donderdag 27 juni: Oogstfeest Moes-
tuinproject 7-9 jaar 14:30-17:00 uur

Week 27/30/31
Geen activiteiten

kindeRclub



SG. ST.-CANISIUS • SPEELTUIN HET NIEUWLAND
SPORTZAAL RAPPERSWEG • WIJKCENTRUM 
EGBERTUS• WIJKCENTRUM MöLL’NWIEK 
SPORTZAAL HAGHOEKSWEG • DANSCAFE AMUSED  

W W W. D A N S S C H O O L - L AT I N O S - T W E N T E . N L

SALSA
zumbA

TANgO
zOuk
STREETDANCE

zumbA kIDS
bREAkDANCE

GRATIS PROEFLESSEN
I N F O :  0 6  -  2 1 9 3 6 5 0 2

zumbA gOOD mORNINg

bbb
zumbA gOLD

SALSA SOLO

LATINOS TWENTE ARGENTIJNSE 
TANGO

D e  A r g e n t i j n s e  T a n g o  i s  e e n  g e p a s s i o n e e r d e  p a r t y d a n s .  H i e r  l e e r  j e 
v e l e  b a s i s t e c h n i e k e n  o m  g o e d  t e  k u n n e n  l e i d e n  e n  v o l g e n .  J e  l e e r t 
f i g u r e n  e n  c o m b i n a t i e s  v l o e i e n d  u i t  t e  v o e r e n .  D a n s e n  m e t  r o n d e 
s i e r l i j k e  b e w e g i n g e n  e n  k r a c h t i g e  f l i t s e n d e  b e n e n -  e n  v o e t e n w e r k . 

Goed voor je conditie, Gevoel, 
muziekbelevinG en socializen!
GRATIS PROEFLES

GRATIS SOCIAL TANGO CAFÉ 
21.00 T/M 23.00 UUR

ZONDAG 20.00 UUR 
PRIJS €30,- VOOR 5 WEKEN 
OF €50,- VOOR 10 WEKEN

WIJKCENTRUM EGBERTUS
ARENDSBOERWEG 3 ALMELO - INFO & AANMELDEN: 06 - 21 93 65 02 
DANSSCHOOL LATINOS TWENTE
W W W. D A N S S C H O O L - L AT I N O S - T W E N T E . N L
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2 juni 2013, aanvang 
16.00 uur  Almelo's Stedelijk Orkest

9 juni 2013, aanvang: 
16.00 uur  Muziekvereniging  
St. Gregorius Hertme

16 juni 2013, aanvang: 
12.00 uur  22e Blaaskapellenfestival

23 juni 2013, aanvang: 
16.00 uur  Koninklijke  
Almelose Harmonie

30 juni 2013, aanvang: 
13.00 uur  Ierse middag  
en kunstmarkt

25 augustus 2013, aanvang: 
13.30 uur  Shantykorenmiddag

1 september 2013, aanvang: 
16.00 uur  De Eendracht sluit af

1, 8, 15, 22 december 2013 
Midwinterhoornblazen

agenda beeklustpaRk

Niet iedereen kent nog de oude gezegden over het weer zoals de 
hondsdagen en pismagreet en daarom zet ik ze maar even op de rij 

zoals mijn opoe Siena van Kattenbrander altijd bij de hand had. Zij woonde 
naast stront-jantje in de Ossekoppelerlaan ook toen al in onze wijk. Er was 
nog geen waterleiding of gas, water uit de waterput en hout en briketten 
in het fornuis, tot 1963.

weeRspReuken.

•	 Is	de	eerste	juli	regenachtig,	gans	de	maand	is	twijfelachtig.		
•	 Brengt	juli	hete	gloed,	zo	gedijt	september	goed.		
•	 Is	in	juli	de	morgen	rood,	s'avonds	verkeert	het	weer	in	nood.		
•	 Is	juli	heet	en	droog,	dan	houdt	de	winter	een	kwaad	betoog.	
•	 Prijkt	juli	in	hete	gloed,	dan	zijn	in	de	herfst	de	vruchten.		
•	 Vliegen	de	zwaluwen	laag,	dan	nadert	een	regenvlaag.	
•	 Was	augustus	heet,	lang	en	wit	het	winterkleed.		
•	 Als	de	hoenders	kakelen	lang	en	goed,	zal	het	regenen	in	overvloed.	
•	 Geeft	augustus	veel	zonneschijn,	zeker	krijgen	we	goede	wijn.		
•	 Wanneer	de	leeuwerik	hoog	in	de	lucht	zingt,	zo	brengt	het	ons	mooi		
	 weer.	
•	 Als	de	muggen	dansen	gaan,	is	het	met	de	regen	gedaan.	

G.J.T.



ZATERDAG 1 JUNI REMBRANDTFIESTA
BUITENpoDIUM: DANSSCHooL LATINoS TWENTE
12.30 UUR ZUMBA KIDS, 12.45 UUR ZUMBA 
FITNESS voLWASSENEN, 13.00 T/M 13.15 UUR  
vRIJDANSEN pUBLIEK, 13.15 UUR STREETDANCE KIDS,
13.30 T/M 14.00 UUR GRATIS WoRKSHop, SALSA MET HET pUBLIEK

14.20 UUR ZoUK SHoW & 14.25 UUR SALSA SHoW

14.00 UUR BACHATA DANSGRoEp, 14.05 UUR RUEDA 
DANSGRoEp, 14.10 UUR ARGENTIJNSE TANGo DANSGRoEp,

vRIJDANSEN pUBLIEK MET SALSA, BACHATA, MERENqUE EN TANGo
vRIJDANSEN vAN 14.30 T/M 17.00 UUR
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Het is een zonnige dag waarop 
ik dit voorwoord schrijf. En 

dan hoop ik natuurlijk dat het mooie 
weer nu aanhoudt. Want er staat de 
komende tijd veel op het program-
ma. De Ossenkoppelerhoek blijft zich 
vernieuwen, ook in deze tijd. Ver-
nieuwing is terug te zien in nieuw-
bouw, in groenprojecten en in de sa-
menwerking.

De Ossenkoppelerhoek heeft vele 
mooie groene plekken. Dat groen 
hoeft natuurlijk niet alleen maar kijk-
groen te zijn; groene veldjes en aan-
plant voor een mooi uitzicht. Het is ook 
leuk als het meer betekenis heeft, groe-
ne gebruikswaarde. Het Rembrandt-
veld is daar een mooi voorbeeld. Hier 
zijn manifestaties, wordt lekker ge-
sport en genoten. Op zaterdag 1 juni 
mag ik er weer het Rembrandt Fiësta 
openen. Iedereen kijkt er naar uit. Het 
is dit jaar weer gelukt dankzij de goede 
samenwerking en de inzet van de or-
ganisatoren. Ik hoop van harte u op 
Rembrandt Fiësta te ontmoeten. Want 
het is elk jaar weer een prachtig feest, 
samen met alle culturen in onze stad. 
Het is al weer de 12e editie! En ook die 
zit opnieuw boordevol activiteiten, 
zang, dans en culinaire ontdekkingen.

Voor nog meer groene aantrek-
kelijke plekken hebben Beter Wonen, 
Scoop en de gemeente met bewoners 
de handen ineen geslagen. Twee loca-
ties springen daarbij in het oog. Als eer-
ste de hoek van de Albert Cuypstraat 
en Rembrandtlaan. Hier wordt voor de 
zomer een flat gesloopt. Na de sloop 
krijgt de plek een groene invulling. 

mooi gRoen in de ossenkoppeleRhoek
Dat geeft de plek een mooie aanblik. 
Het gebeurt in afwachting van iets 
nieuws op deze plek in de komende 
jaren. De andere plek in de wijk is de 
hoek Jan Vermeerstraat en Jan Steen-
straat. Ook hier denkt u als buurtbe-
woners mee. Ik ben benieuwd welke 
leuke ideeën en metamorfoses het 
gaat opleveren. Beide projecten zijn 
onderdeel van het project Tussendoor 
in Almelo. Overal in de stad worden 
plekken mooier gemaakt. Samen met 
bewoners, maar bijvoorbeeld ook met 
hulp van scholen en kunstenaars. 

Als het gaat om uw betrokkenheid 
dan bent u natuurlijk ook van harte 
uitgenodigd in de Ossenkoppelerbus. 
We staan bijvoorbeeld op 13, 15 en 
18 mei aan de Jan Tooropstraat. Een 
van de thema’s is de invulling van het 
veldje tegenover ‘t Veurbrook. En na-
tuurlijk wordt er ondertussen hard 
gewerkt aan ’t Veurbrook zelf. Het wijk-
centrum kan dan over enige tijd, mooi 
verbouwd, de deuren weer wagenwijd 
openzetten voor iedereen. Ik kijk daar 
samen met u naar uit.

Tot slot nóg een mooie ontwik-
keling, namelijk de nieuwbouw van 
woningen in de Elisahof, tegenover 
het Rembrandtveld op de oude plek 
van de sporthal. Het geeft deze plek 
een nieuw en aantrekkelijk gezicht. 
Zo gaan vernieuwing, versterking en 
samenwerking hand in hand als we de 
schouders er onder zetten in de wijk. Ik 
hoop van harte dat u ook meedoet.

Anja Timmer - Wijkwethouder 

De echte oude Twentenaren 
kennen de humkessoep wel 

want meerdere keren werd het ge-
recht in de nazomer gemaakt van 
vooral te rijp geworden snijbonen. 
De jonge generatie heeft het van 
horen zeggen van oma en opa. 
Humkessoep is een typisch streek 
gerecht en het recept gaat van 
moeder naar dochter.

Er zijn verschillende manieren 
om het te maken maar het komt in  
principe op het zelfde neer.

Neem een grote pan met 2 à 3 liter 
water en zet dit op het vuur. circa 3 à 
4 ons varkensribben, een grove verse 
worst, een dikke plak rookspek -  een 
pakje met dobbelsteentjes spekjes 
uit de supermarkt wil ook wel. 

Verder 1/2 kg grof gesneden snij-
bonen (niet met een handmachien-
tje snijden) en een dikke ui in grof 
gesneden stukjes, een maggiblokje 
maakt het lekkerder,en snij ook een 
prei in ringen. Aardappelen, een stuk 
of twee in kleine stukjes, maakt soep 
wat dikker 

Laat de pan met ingrediënten 
circa 2 uur zachtjes koken. Het vlees 
en de worst uit de pan halen en in 
stukjes snijden en de worst in kleine 
humkes snijden ook de aardappelen 
fijn maken en alles weer in pan en 
door elkander roeren.

Denkt men de soep is mij te dun 
neem dan nog een klein blikje witte 
bonen, ook een gesneden wortel 
past goed in dit gezelschap. De soep 
afmaken met peper en zout. Het al-
lerlekkerst is de soep een nacht te 
laten staan en de volgend dag voor 
het gebruik opwarmen. Er zijn men-
sen die doen er een theelepel sam-
bal-oelek in om het wat pittiger te 
maken.

Smakelijk eten in de zomer. 

G.J.T.

humkessoep ook in de zomeR !
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Van de Redactie.

Om te beginnen met een
excuus	aan	u	lezer(es)	voor	

de uitgave van februari van dit 
jaar. Niet alleen stonden er heel 
veel typefouten in, zelfs stukken 
tekst met uitgesproken delen die 
er echt niet in hadden gemoeten.

Het was een rommelige tijd met 
ziekte en met een mislukte poging 
tot samenwerking. Ik geef toe, een 
slap excuus maar het is de echte 
reden en u heeft zelf gezien en ge-
lezen wat niet deugde. Voor deze 
editie hebben we weer heel erg 
ons best gedaan en dat betekent 
sommige mensen bestoken met de 
vraag om kopij en het zich houden 
aan de sluitingstermijn. Dat alle-
maal kost veel energie en tijd moet 
ik eerlijk zeggen !

Extra aandacht vraag ik u voor 
de adverteerders die in onze wijk 
opereren en zo heel erg graag 
hun waren aan u verkopen. Zij 
zijn een enorme steun voor onze  
Veurbode, anders zou dit Magazine 
niet uit kunnen komen. Ga er kijken 
en doe uw aankopen daar!!!! Het 
van Goghwinkelcentrum doet het 
in de stadsanalyse heel erg goed, 
zie ook het artikel over de Burger-
peiling! Elders in deze Veurbode 
wordt geschreven over hoe in de 
nabije toekomst het fenomeen wijk-
krant verder kan of juist niet. Een 
uitkomst daarvoor is er nog niet. 
Hebt u ideeën of suggesties daar-
voor? Wij horen dat heel erg graag!!!  
redactieveurbode@live.nl 

Verder heel veel leesplezier !!

Week 23: Woensdag 5 juni
Kunstmagneetschool 
City Jungle

Week 24: Woensdag 12 juni 
Wierde 1 Ossenkoppelerbus, straat 
nog onbekend 
Spelmobiel onder voorbe-
houd i.v.m. straatspeeldag

Week 25: Woensdag 19 juni
Wierde 2 Compaan/Bonke-
laar, locatie Compaan

Week 26: Woensdag 26 juni
Kunstmagneetschool 
City Jungle

Week 27: Woensdag 3 juli
Wierde 1 
Goossenmaatspark

spelmobiel

Tijdens de wijkplatformavond 
van 12 december 2012 werd 

het project “Buurtcoaches Ossenkop-
pelerhoek” gepresenteerd. Dit pro-
ject is gericht op een positieve inzet 
van wijkbewoners vóór de wijk c.q. 
buurt. Het uiteindelijke doel is het 
vergroten van de sociale samenhang 
en het terugdringen van overlast. 

Voor dit project zijn mensen ge-
worven die zich hiervoor in willen 
zetten. De wervingsactie heeft tot nu 
7 personen opgeleverd, maar waar-
schijnlijk zullen dit er nog meer wor-
den. Aangezien het streefgetal (tus-
sen de 6 en 12 personen) gehaald is, 
zal binnenkort met dit project daad-
werkelijk worden gestart. 

HB

pRoject buuRtcoaches



 Winkelcentrum Vincent van Goghplein in Almelo. Voor elk wat wils!

Welkom  
op het

Politie, Brandweer en amBulance 112
Politie voor minder dringende zaken 0900-8844
wijkagent 0900-8844 of 06 22807897
wijkcontactamBtenaar 811581
twente milieu 800212
grofvuil 800200
rioolverstoPPing 541459
cogas 836660
cogas Buiten kantooruren 0800-9009
water (dag en nacht) 053-4826900
stadsdeelcoördinator  541548
servicedienst reggeland 810706
scooP welzijn 544100
BiBliotheek heracles 815790
oPenBaar vervoer 0900-9292
veurBrook 810353
contact groeneveld/wijkPlatform

n. v.d. vliet  433934
wijkPlatform secr: 820777

belangRijke  
teleFoonnummeRs 
alaRm VooR
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De gemeente heeft recent de beoordeling en de cijfers gepubliceerd 
van de burgerpeiling van het omnibuspanel van de gemeente over 

de maanden februari en maart dit jaar. 3041 leden telt het omnibuspanel, 
daarvan hebben dit keer 2141 de vragenlijst ingevuld. 

Het ging onder anderen over het winkelgebied binnenstad. Wat daar dui-
delijk uit naar voren komt is het feit dat de binnenstad ten opzichte van het 
jaar 2011 achteruit is gegaan. Dat wordt geweten aan het minder worden van 
het winkelaanbod en de minder prettge sfeer. 

Dat laatste wordt onderbouwd met opmerkingen als chaotisch, rommelig, 
gedateerd en ongezellig. 7% van de reagerende panelleden geeft zelfs aan 
nooit in de binnenstad te komen ! Voor hen die wel met een zekere regelmaat 
in de binnenstad komt is het uitgaan de hoofdreden. Van de wijkwinkelcen-
tra wordt het Vincent van Goghplein het meest bezocht !! In de lijst van 
de rapportcijfers over de beoordeling komt het Van Goghplein op plaats 3 
van de 8 wijkwinkelcentra (beoordeling is wat anders dan bezoek !!) met een  
rapportcijfer 7.2. Een groot compliment voor de ondernemers in en van het 
Van Goghplein !!

JM

buRgeRpeiling omnibuspanel FebRuaRi, maaRt 2013



De Veurbode is een wijkkrant, 
die 4 keer per jaar verspreid 

wordt in de Ossenkoppelerhoek, 
het Beeklust en het Groeneveld. De 
Veurbode wil een medium zijn dat 
voorziet in de informatie naar de 
wijkbewoners van bovengenoem-
de wijken. De informatie kan ko-
men vanuit wijkactiviteiten en be-
wonersgroepen, gemeente en 
individuele personen, die iets aan 
de mede wijkbewoners kenbaar 
willen maken. De redactie heeft 
haar eigen verantwoordelijkheid 
voor de inhoud van de Veurbode en 
kan derhalve kopij weigeren waar-
van zij vindt dat deze de algemeen 
geldende normen en waarden over-
schrijdt. De redactie deelt niet altijd 
de mening van de inhoud van door 
anderen geschreven stuk-
ken. Ook behoudt de redactie 
zich het recht voor teksten zo-
nodig in te korten. Anonieme 
teksten worden niet geaccepteerd. 
Het is mogelijk in de Veurbode te 
adverteren, u kunt daartoe contact 
opnemen met de redactie. 

E-mail adres: 
redactieveurbode@live.nl
Of
telefoonnummer: 0546 - 851 055

De wijkkrant verschijnt vier keer per jaar. 

Leden redactie: 

  - Joop Martens 
  - Gerrit Tijhof 
  - Rimmert van Kalsbeek 
  - Guus Verwers 
  - Herman Bruggeman 
  - Helma Weinreder

Sluitingsdatum kopij 9 augustus '13

Almelo
Berlagelaan 97
0546 - 56 80 90

Hengelo
Balistraat 25
074 - 25 92 497

Goor
Grotestraat 110
0547 - 74 40 37

www.tpp-schultz.nl

Schultz, voor de beste (klik) kunstgebitten
GEEN TANDEN, GEEN  TANDARTSErkend tandprotheticus

Contract met de meeste
zorgverzekeraars
U kunt zonder verwijsbrief
bij ons terecht
Klik - gebit in 1 dag
mogelijk ( implantaten )
Nota gaat rechtstreeks
naar zorgverzekeraar
Ook voor reparaties en
passend maken
Wij maken ook een
behandelplan voor het
trekken van uw tanden
en het plaatsen van uw
eerste prothese

Ook in het weekend kunt u bij ons terecht voor reparaties!

coloFon

Digitale	opmaak		
Rimmert	van	Kalsbeek

Plaatsing	 gebeurt	 in	 volgorde	
van	 binnenkomst,	 hoe	 eerder	 de	
aanlevering	 des	 te	 meer	 kans	 op	
plaatsing	van	het	artikel.
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Ruim 200 gastlessen om 
Wereldwaterdag onder de 

aandacht te brengen

Welke uitvinding redde 
de meeste levens?

De uitvinding van het toilet is 
de uitvinding waarmee de 

meeste levens zijn gered, meer dan 
de uitvinding van de penicilline. Je 
behoeften doen op een toilet met 
aansluiting op riolering is in Neder-
land heel vanzelfsprekend, doordat 
waterschappen de kennis hebben 
van het zuiveren van afvalwater en 
de afvalwatertaak goed uitvoeren. 

Maar dit is niet zo vanzelfspre-
kend in de rest van de wereld. Daar-
om organiseren 17 waterschappen 
in Nederland in de week van 15 tot 
en met 21 maart rond de 200 gast-
lessen over waterzaken op basis- en 
middelbare scholen. Een eenvou-
dige en leerzame manier om water-
beheer, het belang van sanitatie en 
Wereldwaterdag onder de aandacht 
te brengen bij kinderen, jongeren en 
hun leerkrachten. 

Gastles

De gastles is interactief en bestaat 
uit een aantal onderdelen, zoals:  
geschiedenis van de waterschappen, 
sanitatie, structuur en taken van een 
waterschap, werken bij een water-
schap, wat houdt dit in.

Wereldwaterdag

Teveel mensen sterven nog dage-
lijks omdat ze geen toegang hebben 
tot schoon drinkwater en goede sani-
taire voorzieningen. Het aanpakken 
van het mondiale waterproblemen 
is geen makkelijke taak. De mondi-
ale waterproblemen zijn verbonden 
met andere demografische ontwik-
kelingen zoals voedselschaarste, uit-
putting van natuurlijke hulpbronnen 
en bodemdaling. De klimaatveran-
dering, de demografische ontwikke-
lingen en de economische ontwikke-
ling hebben tot het besef geleid dat 
er structureel moet worden samen-
gewerkt om de uitdagingen aan te 
kunnen pakken.

In 1992 heeft de Verenigde Naties 
22 maart uitgeroepen tot Wereld Wa-
terdag. Elk lid van de Verenigde Naties 
heeft toegezegd om het brede pu-
bliek te informeren over water en de 
mondiale waterproblematiek door 
het opzetten van concrete activiteiten 
passend binnen de nationale context.

VOOR 2013, TOCH NOG 
EEN	LICHTPUNTJE.

Prijsverhogingen voor dit jaar. 
BTW = + 2 % 

Verzekeringen = + 11.3 % 
Brood = + 7 % 

Benzine + 13 % 
Diesel + 20 %

Oh ja, het goede nieuws voor 2013 !!!

Het muntje voor het winkel-
karretje blijft 50 euro cent, 
en je mag het muntje nog 
steeds weer terugnemen ! 

G.J.T.


